
................................................... 
......................................................                (miejscowość i data) 

...................................................... 

...................................................... 
                  (wnioskodawca, adres) 

 
 
 

Powiatowy Zarząd Dróg  
w Pile 
ul. Walki Młodych 78 
64-920 Piła 

 
 
 
 

W N I O S E K 

o wydanie zezwolenia  

na zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót 

 
 
....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
(nr i nazwa drogi, odcinka, miejscowości  oraz od km do km) 

1. Rodzaj robót ...........................................................................................................................  
 

................................................................................................................................................. 
(dokładne określenie robót) 

2. Wymiary, powierzchnia oraz rodzaj zajętych elementów pasa drogowego na czas 

wykonywania robót: 

− jezdnia  - długość .................., szerokość .................., powierzchnia ................., 

   rodzaj nawierzchni ............................................................................... 

− inne elementy (rodzaj, długość, szerokość, powierzchnia, rodzaj nawierzchni ) 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

3. Inwestor (właściciel) wbudowywanego urządzenia: ……………………………………..... 

……………………………………………………………………………..……………….. 

……………………………………………………………………………..……………….. 

4. Generalnym wykonawcą robót będzie: .................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

 



5. Kierownikiem robót będzie: ................................................................................................... 

.................................................................................................................................................    
(imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego, telefon) 

6. Okres zajęcia pasa drogowego planuje się: 

od dnia ......................................... do dnia ......................................... 

Za okres końcowy zajęcia uwaŜa się dzień przywrócenia zajmowanego odcinka pasa 

drogowego do stanu pierwotnego i zgłoszenia tego faktu do Powiatowego Zarządu Dróg 

w Pile. 

 

Do niniejszego wniosku załączam: 

1) Plan sytuacyjny z domiarami i zakreślonym kolorem czerwonym obrysem zajętej 

powierzchni pasa drogowego (skala 1:500 lub 1:1000). 

2) Projekt organizacji ruchu zatwierdzony przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg  

w Pile, działającego z upowaŜnienia Starosty Pilskiego. 

3) Kserokopia decyzji na lokalizację zjazdu (w przypadku ubiegania się na roboty związane 

z jego budową). 

W przypadku nie wymagania przez zarząd drogi w/w projektu określenie sposobu 

zabezpieczenia robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………… 

4) Kserokopia pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy lub przeprowadzenia robót 

właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.    

Wykonawca stwierdza, Ŝe posiada pełny asortyment materiałów oraz odpowiedni sprzęt             

i moc przerobową, a takŜe rozeznanie uzbrojenia terenu do prowadzenia bez przerwy 

powyŜszych robót. 

  

 

......................................................... 
             (podpis i pieczątka wnioskodawcy) 

 

Uwaga! 

Teren zajęty obejmuje cały plac budowy tj. miejsce wykonywania robót (wykop, odkład 
urobku, miejsce składowania materiałów, powierzchnię zajętą przez sprzęt, barakowozy itp.).  


